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„Hosszú, teljes karrier az enyém”
A nemrég lezárt, húsz évnyi profi pályafutásról beszélgettünk Ilyés Ferenccel
• Egy srác 2000-ben 
elhagyta Székelyud-
varhelyt, Szegedre 
ment szerencsét pró-
bálni. Huszonegy évre 
rá, a napokban jelen-
tette be, befejezi aktív 
sportolói pályafutá-
sát. Több mérkőzését 
élőben követhettem, 
sosem volt annyira 
fáradt, vagy elfoglalt, 
hogy a lefújást követő-
en ne állt volna szóba 
velem, velünk. Renge-
teg találkozóját pedig 
a képernyőn keresztül 
néztem, büszkeség 
töltött el, hogy egy 
székelyföldi kézilab-
dázónak sikerült meg-
élnie az álmát. Magyar 
bajnok, nemzetközi 
kupagyőztes, a ma-
gyar válogatott csa-
patkapitánya volt az 
olimpián. Ilyés Ferenc 
abbahagyja a profi 
karrierjét, de szinte 
magától érthető, hogy 
a sportág kötelékében 
marad. Többek között 
a magyar szövetségnél 
a határon túli kézilab-
dázásra összponto-
sít. Arra, hogy a ha-
sonló tehetségek útját 
egyengesse.
– Pár napja tudja a nagyvilág, 
bejelentetted, hogy egy sérülés 
az aktív sportolói pályafutásod 
végét jelenti. Mi is történt azon a 
bajnoki összecsapáson?

– Egy évvel ezelőtt, azaz, amikor 
ez a bajnoki idény indult, akkor több 
helyen is elmondtam, hogy ez lesz az 
utolsó évem. Igazából öt mérkőzés 

lett volna hátra ebből az évadból, 
a Veszprémi KKFT elleni összecsa-
páson ráestek a lábamra. Amikor a 
földre kerültem, éreztem, tudtam, 
hogy ennek a szezonnak vége. Rá két 
napra mentem az orvoshoz a megfe-
lelő vizsgálatok eredményeivel, ott 
pedig tudatták, hogy a térdem belső 
szalagja szakadást szenvedett, en-

nek pedig a rehabilitációs időszaka 
olyan három-négy hónap. Adta ma-
gát a helyzet, hogy ennyi volt, ha 
nem tudok pályára lépni, akkor itt az 
idő, hogy bejelentsem: vége a spor-
tolói karrieremnek.

– Érzelmileg talán így köny-

nyebb volt, minthogy az utolsó 

mérkőzésen elbúcsúztattak volna 
a csapattársaid és a klubvezetés.

– A Tatabányának még öt talál-
kozója volt hátra, a menetrend pedig 
úgy volt, hogy egy mérkőzést ren-
deztek volna hazai környezetben, 
azt is három játéknappal a vége 
előtt. A klub úgy tervezte, hogy lesz 
egy kisebb búcsúztatás, de miután 

megtörtént a sérülés, felhívtak, tu-
datták, hogy ezzel készültek, sze-
retnék méltóképpen megköszönni a 
kézilabdázói tevékenységem. Abban 
maradtunk, hogy elhalasztjuk a jö-
vő idényre, hiszen nekem kellemet-
len lett volna ezt sérülten megtenni: 
a húsz évet úgy lezárni, hogy man-
kóval mentem volna be a játéktérre. 
Ne az legyen a fényképen, ne azt mu-
tassam a fi amnak, hogy nézd, itt van 
apa, amikor visszavonult, kezemben 
egy mankóval álldogálok. A klub is 
hasonlóképpen gondolkodott, így 
valamikor a következő bajnoki sze-
zonban kerítenek sort rá.

– Hosszú sportkarriered volt. 
Székelyudvarhelyről indultál, 
nagy utat jártál be. Mi jellemezte 
a sportolói pályafutásod?

– Valóban, 2000-ben jöttem el 
Szegedre. Akkor még senki nem tud-
ta, hogy mire is viszem. Az ifi csapat-
ban játszottam, a felnőttekkel edzet-
tem, az első szezonban csak kevés 
mérkőzésen szerepeltem a magyar 
élvonalban, de hivatalosan ez volt 
az első felnőtt idényem. Nehezen 
indult, rengeteg munka, sok szeren-
cse kellett, hogy eljussak oda, hogy 
bajnok, nemzetközi kupagyőztes, 
válogatott lettem. Játszottam kül-
földön idegenlégiósként, voltam vi-
lágversenyeken. Egyszóval, minden 
vágyam teljesült, ami azt gondolom, 
hogy valakinek, aki kézilabdázni 
kezd, az álma lehet.

Egy hosszú, teljes karrier volt az 
enyém.

– Semmiféle hiányérzeted nincs?
– Pontosan, egyáltalán nincs hi-

ányérzetem. Ha pedig azt nézem, 
hogy idén betöltöm a negyvenedik 
életévem és most hagyom abba a 
kézilabdázást, akkor hálás lehetek a 
sorsnak, hogy teljes és hosszú pálya-
futást adott nekem. A legtöbb bará-
tom, akikkel egy korosztály vagyok, 
vagy akár egy-két évvel fi atalabbak, 
azok már néhány éve abbahagy-
ták. Még a sérülések is elkerültek, 
igaz, egy épp a londoni olimpia előtt 
volt, a bokatörésem, de abból is na-
gyon gyorsan felépültem.

Ilyés Ferenc sportolói karrierje után 
sem szakad el a kézilabdától
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